
  ……………کز بهداشتی درمانی روستایی مر
  ………………خانه بهداشت 

  
  ……………………اطالعات مربوط به جمع آوري و دفع زباله و فضوالت حیوانی روستاي 

  ………………… سال …………………سه ماهه 
  

  
  :  نحوه جمع آوري و دفع زباله توسط پاکبان -الف 

  :  وسیله جمع آوري - 1
  p    غیره   pتیلر)        خ  pوانت )     هـ   pتراکتور ) ج   pگاري و حیوان )ب  pچرخ دستی ) الف

   بار ………………:  تعداد دفعات جمع آوري زباله در هفته - 2
  :  نحوه دفع زباله - 3

            pدفن بهداشتی )      ج  pسوزاندن )      ب   pتلنبار کردن )الف  
   کیلومتر ………………… فاصله محل دفن از روستا - 4

  pبالعکس  )ب          pروستا  )الف   غالب از محل دفن به طرف مسیر باد هاي
  pمحصور نشده )ب  pمحصور شده  )الف    :  حصار کشی دفن زباله - 5
  

  :  جمع آوري و دفع اختصاصی زباله توسط روستائیان -ب 
  ………………… تعداد کل خانوار - 1
   تعداد خانوارهایی که زباله را می سوزانند - 2
  ………………رهایی که زباله را به نحو بهداشتی صحیح دفن می کنند تعداد خانوا- 3

      pغیر بهداشتی )ب             pبهداشتی ) الف    : جمع آوري و دفع زباله 
  :  جمع آوري و دفع فضوالت حیوانی -ج 
  ……………… تعداد حانوارهاي داراي دام - 1
     pبول غیر قابل ق)      ب  pقابل قبول  )الف   دفع فضوالت حیوانی  - 2
  

  ………………نام و نام خانوادگی و امضاء بهورز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توضیح 
  :  جمع آوري و دفن زباله در صورتی بهداشتی است که - 1

  . د دفن شود توسط پاکبان جمع آوري شده و در خارج  روستا در محلی داراي ظوابط بهداشتی می باش-الف 
  . خانوارها زباله را به طریق قابل قبول سوزانده یا دفن کنند% 75 بطور اختصاصی بیش از -ب 

ستا در محل خانوارهاي داراي دام فضوالت حیوانی را به خارج از رو% 75 دفع فضوالت حیوانی در صورتی قابل قبول است که بیش از - 2
  . مناسب منتقل نمایند

  ……………………ي و دفع فاضالب روستا وضعیت جمع آور
  ……………… خانه بهداشت …………………مرکز بهداشتی درمانی روستاي 

  ) مستراحها( فاضالب سرویسهاي بهداشتی -الف 


